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nýn remel usulünde, “Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düþürdü”; Dellâlzâde Ýsmâil
Efendi’nin hafif usulünde, “Bir haber gelmedi ârâm-ý dil ü cânýmdan” mýsraýyla
baþlayan besteleri; yine Dellâlzâde Ýsmâil
Efendi’nin, “Piyâle elde ne dem bezmime
habîb gelir” mýsraýyla baþlayan aðýr semâisiyle, “Bülbülüm bir güle kim þevkimi efzûn eyler” mýsraýyla baþlayan yürük semâisi; Bimen Þen’in aðýr aksak usulünde, “Ne
gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini”,
Bolâhenk Nûri Bey’in ayný usulde “Bâis oldu çeþm-i mestin âþýkýn berbâdýna”, Nebiloðlu Ýsmail Hakký Bey’in düyek usulünde “Doldur ey sâkî bu cem bezminde bir
gün mey biter” mýsraýyla baþlayan þarkýlarý; Rauf Yektâ Bey’in Mevlevî âyiniyle düyek usulünde, “Dünyâya gönül verme ki vîran olacaktýr” mýsraýyla baþlayan ilâhisi bu
makamýn örnekleri arasýndadýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’de
Nûh kavminin taptýðý belirtilen
ve Câhiliye döneminde de
tapýnýlan putlardan biri.
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Kelimenin “yardým etmek” anlamýndaki
gavs kökünden türediði, kendisinden yardým istendiði için putun bu adla anýldýðý,
“yaðmur yaðdýrmak” anlamýndaki gays köküyle de baðlantý kurularak “yaðmur yaðdýran” mânasý da verildiði (Ýbn Düreyd, s.
96, 153; Yâkut, V, 439) ve menþeinin Güney
Arabistan olduðu ifade edilmektedir (Jeff-

Q Q Q Q

;
I

(

;

Q Q Q Q

&b

Q

Yegâh
makamý
seyir
örneði

E Q Q Q

Q Q Q QQ Q QQ Q QQ Q

Q
& b ä Q E Q Q Q Q. Q

I

388

E Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q

Tanbûrî Osman Bey’in muhammes, Tanbûrî Ýzak’ýn berefþan usulündeki peþrevleri; Neyzen Aziz Dede ile Muallim Ýsmâil
Hakký Bey’in saz semâileri; Ebûbekir Aða’-
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Yegâh makamýnýn seyrine nevâ makamý dizisiyle ve güçlü nevâ perdesi civarýndan baþlanýlýr. Diziyi meydana getiren ses
ve çeþnilerde karýþýk olarak gezinildikten
sonra nevâ perdesinde rast çeþnisiyle yarým karar yapýlýr. Bu arada nevâ dizisinin
asma kararlarý da gösterilip dügâh perdesinde uþþak çeþnisiyle kalýnarak nevâ makamý sona erdirilir. Daha sonra yegâhtaki
rast dizisine geçilerek bu dizide de karýþýk gezinilip asma kararlar gösterildikten
sonra yegâh perdesinde rast çeþnisiyle yedenli veya yedensiz tam karar yapýlýr.
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Yerinde nevâ makamý dizisi
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Muhayyerde
Yerinde
Nevâda rast beþlisi bûselik dörtlüsü
uþþâk dörtlüsü
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Nevâda acemli rast dizisi
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Yegâh makamýný meydana getiren dizilerin pestten tize doðru isimleri þöyledir:
Yegâhtaki rast dizisinde yegâh, hüseynîaþiran, ýrak, rast, dügâh, bûselik, nîm-hicaz veya çârgâh, nevâ. Yerinde nevâ dizisinde dügâh, segâh, çârgâh, nevâ, hüseynî, eviç, gerdâniye ve muhayyer. Yegâh
makamýnýn yedeni, portenin altýndaki kaba nîm-hicaz perdesidir. Makam bu yapýsýyla on iki seslik bir seyir alanýna sahiptir.
Bu sebeple tiz taraftan pek geniþlemez.
Zaten önemli olan pest tarafýdýr. Bununla beraber tiz taraftan da geniþlemesine
ihtiyaç duyulduðunda nevâ makamý gibi
geniþleyebilir. Bu geniþleme, yeni dizi teþkili tarzýndadýr ve nevâdaki rast beþlisinin
tiz tarafýna yani muhayyer perdesi üzerine bûselik dörtlüsü getirilmesiyle yapýlýr.
Bu geniþleme ile nevâda bir acemli rast dizisi ortaya çýkar.
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hicaz perdesi kullanýlmýþsa pençgâh çeþnilidir. Yerindeki rast makamýnýn üçüncü
derecesi olan segâh perdesinde segâhlý veya ferahnâklý asma kararýn yapýldýðý da bilinmektedir. Yegâhtaki rast dizisinin üçüncü derecesi olan ýrak perdesi yerindeki dizisinin üçüncü derecesi olan segâh perdesine tekabül eder. Bu sebeple ýrak perdesinde de segâh üçlüsü veya ferahnâk beþlisiyle küçük bir asma karar yapýlabilirse
de bunda ýsrar edilmemelidir. Çünkü o takdirde makam ferahnâk makamýna benzeyebilir. Bunlarýn dýþýnda çok az olmak kaydýyla hüseynî-aþiran perdesinde de uþþak
çeþnili asma karar yapýlabilir.

rey, s. 291-292). Ancak kelimenin aslýnýn
Ýbrânîce’den veya ona yakýn bir dilden yahut Tevrat’ta adý geçen ve Edomiler’in atasý olan Yeuþ’tan geldiði de söylenmektedir
(Mustafavî, XIV, 257; Elmalýlý, VIII, 355;
Smith, s. 43, 226). Kur’ân-ý Kerîm’de “yegus” kelimesi Nûh kavminin taptýðý putlar arasýnda zikredilir ve Nûh kavminden
inkârcýlarýn, “Sakýn ilâhlarýnýzý, hele Ved,
Süvâ‘, Yegus, Yeûk ve Nesr’i asla terketmeyin” dedikleri belirtilir (Nûh 71/23).

Rivayete göre Ved, Süvâ‘, Yegus, Yeûk,
Nesr dindar ve sâlih kiþilerdi. Fakat bunlarýn hepsi ayný ayda ölünce akrabalarý çok
üzülmüþ, Kabil oðullarýndan biri, “Size onlarýn þeklinde beþ put yapayým mý? Yalnýz
ruhlarýný veremem” deyince onlar da yapmasýný söylemiþ, o kiþi de onlara benzeyen
beþ put yaparak dikmiþtir. Bunun üzerine akrabalarý putlarýn yanýna gelip onlara
saygý göstermeye ve etraflarýnda dönmeye baþlamýþ, bu âdet bir kuþak boyunca
sürmüþtür. Ardýndan gelen kuþak bunlara öncekilerden daha fazla saygý göstermiþ, üçüncü kuþak daha da ileri giderek
putlara saygýyý tapýnmaya dönüþtürmüþtür Öte yandan bu olayýn Hz. Nûh’un dedesinin dedesi Yared zamanýnda vuku bulduðu yahut bunlarýn Nûh kavminden, hatta Âdem’in çocuklarýndan olduðu da nakledilmektedir (Buhârî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”,
71; Ýbnü’l-Kelbî, s. 32; Taberî, XXIX, 9899; Ýbn Kesîr, XIV, 142-143). Allah onlara
Ýdrîs peygamberi göndermiþ, fakat onlar
bu peygamberi yalanlamýþlardýr. Bu durum Hz. Nûh zamanýna kadar devam etmiþtir. Tûfan putlarý sürükleyip Cudda bölgesinde karaya fýrlatmýþ ve putlar kum altýnda kalmýþtýr.
Adý geçen putlarý Araplar arasýna ise
Amr b. Lühay getirmiþtir. Kâhinlik yapan
Amr’ýn dostu olan cinlerden birinin kendisine Cudda kýyýsýna gitmesini ve orada
bulacaðý putlarý getirip Araplar’ý onlara tapmaya davet etmesini söyleyince Amr da
putlarý getirip Araplar’a daðýtmýþtýr. Bunlardan Yegus, Murâd kabilesinden En‘um
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b. Amr’a verilmiþ, o da putu Yemen’deki
Cüreþ þehrinde Mezhic tepesine dikmiþ,
Mezhic kabileler topluluðu ve Cüreþ halký
bu puta tapmýþtýr (Ýbnü’l-Kelbî, s. 8, 36).
Yegus’un, Sebe bölgesinde Curuf’ta yaþayan Murâd kabilesinin, daha sonra da Benî Guteyf’in putu olduðu da nakledilmektedir (Taberî, XXIX, 98-99).
Bir rivayete göre Murâd kabilesinden
En‘um ile aileleri diðer kabilelerin Yegus’u
ellerinden alacaklarýný duyunca onu kaçýrarak Benî Hâris yurduna götürmüþ, putu geri almak isteyen Benî Murâd ile Benî Hâris b. Kâ‘b arasýnda “yevmü’r-rezm”
(redm) denilen ve Bedir Savaþý ile ayný tarihlere (2/624) rastlayan bir savaþ olmuþ,
Benî Murâd yenilince Yegus, Benî Hâris’e
kalmýþtýr. Diðer bir rivayete göre ise çatýþma Murâd kabilesinden Benî En‘um ile
Benî Gutayf arasýnda cereyan etmiþ ve Yegus, Benî Hâris’in bir kolu olan Benî Nûr
yurduna kaçýrýlmýþtýr (Cevâd Ali, VI, 260261). Kabileler, savaþlarda galip gelmek
için bu putu da beraberlerinde götürüyorlardý. Bundan dolayý putun adýyla bu inanç
arasýnda bað kurulmakta ve Yegus’un “yardým etmek” anlamýndaki “gavs” kökünden
geldiði söylenmektedir (a.g.e., VI, 261).
Yegus’un aslan þeklinde tasvir edildiði nakledilmektedir (Zemahþerî, VI, 218; Smith,
s. 43, 226; ERE, I, 663). Yegus ismi Tevrat’ta (Tekvîn, 36/5, 14), ayrýca on iki Ýsrâil kabilesinin soy kütüðünde (I. Tarihler, 7/10;
8/39) ve Semûd yazýtlarýnda (Fahd, s. 192;
Smith, s. 43) geçmekte, Yegus ile Hintliler’in Vüyasa’sý arasýndaki benzerliðe dikkat çekilmektedir (bk. NESR). Câhiliye döneminde erkek isimleri arasýnda Abdüyeðus adýna Mezhic, Kureyþ, Taðlib ve Hevâzin kabilelerinde rastlanmakta, bu da adý
geçen kabilelerde Yegus’a tapýnýldýðýný göstermektedir (Cevâd Ali, VI, 262).
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Türkçe’de “kardeþ çocuðu” anlamýna gelen ve yaygýn biçimde amca, hala, dayý ve
teyze çocuklarý için de kullanýlan yeðen kelimesinin Arapça’da özel bir karþýlýðý bulunmayýp bunun yerine erkek veya kýz kardeþin oðlu yahut kýzý, ikinci grup yeðenler için de teyzeoðlu, amcaoðlu, teyze kýzý,
hala kýzý gibi ifadeler kullanýlýr. Ýslâm hukukunda kiþinin kardeþinin çocuðu ile olan
baðý diðer grup yeðenleriyle olan baðýndan daha kuvvetlidir ve özellikle muharremât, hidâne, nafaka, nikâh, velâyet, miras
gibi ahvâl-i þahsiyye konularýnda hak ve
vazifeler doðurmaktadýr. Kendisiyle evlenilmesi hiçbir þekilde câiz olmayan kimseler (muharremât) içerisinde kardeþ çocuklarý da yer alýr (en-Nisâ 4/23). Buna göre
bir kiþi kardeþinin çocuðu anlamýndaki yeðeniyle evlenemeyeceði gibi yeðeninin fürûu ile de evlenemez. Bu hususta nesepten yeðenle sütten yeðen arasýnda fark
yoktur. Birden fazla kadýnla olan evliliklerde bir kadýnla kardeþinin kýzý ayný erkeðin
nikâhý altýnda bir araya gelemez. Nitekim
Hz. Peygamber bir kadýnýn halasý ve teyzesiyle beraber nikâhlanmasýný yasaklamýþtýr (Buhârî, “Nikâh”, 27; Müslim, “Nikâh”,
37, 39; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 12).
Yakýnlar arasý görgü kurallarýný düzenleyen, bir kiþinin evlerinde çekinmeden yemek yiyebileceði kiþilerin sayýldýðý (en-Nûr
24/61) ve Hz. Peygamber’in eþlerinin arada
perde olmaksýzýn görüþebilecekleri yakýnlarýndan bahseden (el-Ahzâb 33/55) âyetlerde de kardeþ çocuðunun evlenilmesi
câiz görülmeyen mahrem özelliði teyit edilir. Kadýnlarýn örtünmesiyle ilgili sýký kurallarýn geçerli olmadýðý mahremler arasýnda yeðenlerden sadece kardeþ çocuklarý
zikredilmiþ ve kadýnýn onlarýn yanýnda daha serbest giyinip dolaþabileceði belirtilmiþtir (en-Nûr 24/31). Söz konusu âyette
yalnýzca hala ve teyzeden bahsedilmekteyse de Ýslâm âlimleri evlenme yasaðýný
(en-Nisâ 4/23) ölçü aldýklarýndan tesettür
yönünden amca ve dayýnýn kýz yeðenleri
karþýsýndaki konumunu da ayný þekilde
deðerlendirmiþlerdir.
Hidâne, velâyet, nafaka ve mirasla ilgili
meselelerde kardeþin çocuðu, hýsýmlarýn
fýkýhtaki klasik üçlü tasnifi içinde yakýnlýðýn derecesine ve cinsiyetine göre asabe
yahut zevi’l-erhâm grubu içinde yer alýr,
hak ve yükümlülükleri de buna göre belirlenir. Birtakým sorumluluklar da içerdiðinden görev olarak deðerlendirilebilecek
olan hidâne hakký anne, diðer yakýn kadýn

akraba veya asabe derecesinde erkek hýsým bulunmadýðýnda zevi’l-erhâm grubuna intikal eder. Bu grubun içerisinde kýz
kardeþin kýzlarý ile teyze ve hala da bulunmaktadýr. Velâyet açýsýndan amcanýn yeðeni üzerinde önemli bir yetkisi mevcuttur. Buna göre “kasýr”ýn babasý veya baba tarafýndan dedesi yoksa velâyet hakký
“binefsihî asabe”den olan amcaya geçer.
Fakihlerin çoðunluðu dayýnýn küçük çocuk
üzerinde velâyet hakkýnýn olmadýðý görüþündedir. Ebû Hanîfe’ye göre ise asabeden
kimsenin bulunmamasý halinde küçük üzerindeki velâyet hak ve görevi belli bir sýra
dahilinde dayý, hala ve teyzenin de yer aldýðý zevi’l-erhâma intikal eder. Bir kýzýn evliliði söz konusu olduðunda asabe grubundan velisi bulunmazsa bazý fakihlere göre
hâkim, bazýlarýna göre ise aralarýnda bir
öncelik sýralamasý gözetilerek erkek tarafýndan akraba olan kadýnlar onu evlendirme yetkisine sahiptir. Dolayýsýyla bu grubun içindeki hala, þartlarý gerçekleþtiðinde
yeðenini evlendirme yetkisine sahip olur.
Nafaka mükellefiyeti açýsýndan Hanefîler, zevi’l-erhâmdan olup evlenilmesine cevaz verilmeyen hýsýmlarýn, bu çerçevede
kiþi ile yeðeninin karþýlýklý nafaka hak ve
mükellefiyetine sahip olduðu görüþündedir. Mâlikî ve Þâfiîler’e göre ise bu kiþiler
nafaka mükellefi deðildir. Hz. Ömer, Ýbn
Ebû Leylâ, Ýbn Teymiyye ve Ýbn Kayyim elCevziyye ile bir rivayette Ahmed b. Hanbel’e göre de birbirleriyle evlenmeleri câiz
olsun olmasýn sýra kendilerine geldiðinde
biri diðerine mirasçý olabilecek bütün hýsýmlar arasýnda karþýlýklý nafaka yükümlülüðü vardýr. Miras hukuku bakýmýndan
ölenin asabesi durumundaki oðlu (amca)
yeðenlerini mirastan engellerken (hacb)
kýzý (hala) mutlak olarak engellemez; meselâ kýz yeðen halasýyla birlikte dedesinin
mirasýndan pay alabilir. Öte yandan amca,
yeðenlerinin mirasý açýsýndan binefsihî asabe durumunda iken erkek yeðen de asabe
grubunda yer alarak amcasýna vâris olabilir. Gerek dayý, hala ve teyze yeðenlerinin mirasý bakýmýndan gerekse yeðenler
bu akrabalarýna nisbetle zevi’l-erhâm grubunda yer alýrlar ve sahâbenin çoðunluðuna, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre
þartlarýn gerçekleþmesi durumunda birbirlerine mirasçý olurlar. Yargýlama hukuku açýsýndan kiþi ile yeðeninin birbirleri hakkýnda þahitlik yapabilecekleri hususunda görüþ birliði vardýr.
Yaygýn kullanýmda yeðen olarak anýlan
amca, hala, dayý ve teyze çocuklarý açýsýndan mirasla ve bazý fakihlere göre bunun
yanýnda nafakayla ilgili istisnaî durumlar
389

